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 سخن ماه:

 

 سرنوشت ساز فرصت

 (تصمیم عجوالنه درباره قانون اتاق بازرگانی فاجعه آمیز خواهدبود)

 

 

  دکترامیرهوشنگ امینی  

نی نیند خی زبان دیپلَماسُُی سُُیاسُُی در  هر گاه :آمیز، مشُُهوروموبوه همگان اسُُت که سَُُ

تنها زبانی اسُُُُت  ،از کار باز می ماند، زبان تجاری بین المللی یا رفع درگیریهای انجام امور

ونه  مجرب، خوش نام ِ و موفق اسُُُُت  که می تواند به کمک بشُُُُتابدا زبانی که زبان تجار

زبان گروهی که  دولتی یا اشخاص صاحب نام سیاسیا زبان سخنوران ویژه این یا آن بنگاه

دی نه تنها راهبری اتاق های اقتصا نظر لیه کشورهای نیشرفته ازک چند صد ساه است در

شبکه های اط بازرگانی و سانی بازرگانی برعهده دارندصنایع را به عنوان کانون   بلکه ،الع ر

ُُور از به دور داخلی آنها مشُُاور امین سُُه قوه در زمینه  امور یا دخالت دولت در هرگونه حض

 باشندا مینهایت توسعه اقتصادی  در و تولید و توزیع و مصرف

 خوانندگان ارجمنداما برخی  ،اگر نه همه به ذهنِ  به احتماه اکنون متبادر کهی نرسُُُُشُُُُ

ساز" به انتخاب  اینکهشد خواهد  شت  سرنو صت   سخن فرودین ماه عنوا"فر  ابخبرنامه ن 

ستا شنالبته نرسشی که  کدامین انگیزه بوده ا ست  دلیل آن رو شی از وا رویدادهای  نا

از  در آن چند نکته ساختاری ووقانون اتاق در قوه موننه  اخیر و مربوط به اتاق بازرگانی ایران 

سو، سه  یک  سوی دیگراتاق حضور نمایندگان دولت درهیات رئی شد از  ه ک واقعیتی امی با

 اکنون کار به جائی کشیده شد که و ، اما هرگز به آن توجه نشدیادآور آن بوده ام ،هراز چند

 ایمشاهد آن

ستی های برخیرفع که  اکنون به هرروی ستور دراتاق  قانون کا  گرفته قوه موننه قرار کار د

ست سد  ،ا سدبه نظر می ر شگیری از تالی فا ستبرخی نظرها هایبرای نی برای  ،ی نارا

  :نکات اصالحی موردنظر شومبرخی یادآور درنی ، رآخرین با
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اصوه روشن  ازکه امور داخلی اتاق های بازرگانی  دولت دردخالت  و عدم حضوررعایت  – 4 

 عایترنه اتاق به  تاکنون نه دولت و اما اتاق های بازرگانی می باشد و اولیه تشکیل و اداره

 اندا  نداشتهآن توجهی 

ساختاری  ضعف  شکیل اتاق بازرگانی اما نکته های  ستقانون ت  ،که بارها مورد تذکر بوده ا

نه تدوین قانونی از بِ بسمااا تا تای  و اساسی به شرح در نی می باشداصالح چند نکته 

  فاجعه بار خواهد بوداانجام آن  که آن تمت

ُُنایع و به اتاق بازرگانی واصُُالح عنوان اتاق – 2 از عنوان  حذف واژگان معدن و کشُُاورزی ص

ست صنعت، زیرا معدن زیر مجموعه ینکنو شاورزی ه و ا صنایع گم ،بی ارتباط با اتاق مک ر 

   ورزی که آن هم زیرمجموعه صنعت استااکش

سهیل  نعیین چارچوب وظایف دو گانه اتاق مبنی بر کمک و -3  مشورتارائه  و ضاء،عامور ات

 به سه قوه به عنوان مشاور امین آنهاا

)در هیچ کشوری انتخابات  اتاقانتخابات ادواری  رِ هزینه بی تبلیغات  و یی کردن همنع رسان - 4

که تالی  موام های افتخاری براسُُات تبلیغات رسُُانه یی و اصُُناف،اتاق ها و به طور کلی 

  (انجام نمی نذیردرا دارد  فاسدهای خود

نواب  اعضُُای آن با روسُُاء و جایگزین کردن محدود کردن تعداد اعضُُاء هیات نمایندگان و – 5

 های اتاق وانجمن ها  یه ها،دها(، نمایندگان اتحا)شُُُُهرسُُُُتان  ی منطوه ییاوه اتاق ها

 ااتاق ایران ثبت در مشترک

  21رک به عنوان بازوان اجرائی اتاق ایران به حد اکثرتمحدود کردن تعداد اتاق های مشُُ – 6

 طرف دادوستد بازرگانی بالووها  رهایکشو بیشترین اتاق با

اعضُُاء هیات  اعضُُاء و ،از یکسُُو اقتصُُادیق ها از فعالیت های ارخانه اتیع اعضُُاء دببمن –7

مواهب مالی اعم از شُُُدن از  به برخوردار )جایگزین هیات نمایندگان( رئیسُُُه های اتاق ها

                                    ااز سوی دیگر امثالهم هزینه سفر و مسکن و، مزایا حووق و
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 ،هزینه های حمل بر کارت بازرگانی جایگزین کردن کارت بازرگانی با کارت عضویت و حذف -8

رواج بازار قاجاق  و تورم  تشُُُدید ،تولیدنهائی سُُُبب افزایز هزینه  این گونه هزینه ها زیرا

  اخواهد شد

مجرب،خوش نام و  رفرمایانکا :اعضُُاء هیات رئیسُُه اتاق ها ازمیان وانتخاب اعضُُاء اتاق  -9

 اموارد جزئی دیگر و موفق

به  و ایدارن عه اقتصادیستو ،مبانی اقتصاد سیاسی اصوه و ربناب این کهبا توجه به بنابراین 

 کسب تراز مثبت بازرگانی خارجی می باشد وروی گ رفاه نسبی عمومی در آن ایجاد عتب

اطالع  های شبکهاز ملی  اقتصادبودن  درگروی برخوردار بازرگانی خارجی نیز توسعه نایدار

 ، تردید نیستی سنجیده و کارآهاساختار باهای بازرگانی  اتاق یک نارچه در رسانی بازرگانی

قانون اتاق در ساختاری  ضرورکه فرصت به دست آمده برای تجدید نظر در برخی اصالحات 

انجام این مهما رویدادی مناسب برای فضائی  و فرصت مناسبی خواهد بود برای ایجاد شرایط

بی  واست در همکاری با اتاق بازرگانی ایران  جمله وظائف قوه موننه که انجام آن درحاه از

   به جا خواهد ماندا صادی کشور ثبت وتدر تاریخ تحوه اقنگی انجام آن وتردید چگ

* * *** 

   اخبار کوتاه اتاق های بازرگانی

 اخبار کوتاه اقتصادی ایران 

 اخبار کوتاه اقتصادی جهان

 

 اخبارکوتاه اتاق بازرگانی ایران و انگلیس

 انگلیس برگزاری جلسه های ماهانه هیات مدیره اتاق ایران و

هیات مدیره به سبب تعطیالت نوروزی و مسافرت   فروردین ماه ساه جاری جلسه ماهانه در

 با فروردین 23سه شنبه  45رات ساعت هفته تاخیر،  و بادبه خارج از تهران  بیشتر اعضاء

 شد ا  برگزار تشکیل ودفتر دبیرخانه اتاق  حضور اکثریت اعضاء در



 
 

 

 4114ماه  فروردینویژه  421هخبرنامه شمار

 

 گزارش ویژه جهان و انگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران و اخبار کوتاه اتاق های ایران و سخن ماه،فهرست مطالب: 

 

4 
 

اخبار  به مبادله ،جلسه نس از رد و بده سالم های نوروزی در حاضر این جلسه اعضاء در

امینی رئیس هیات مدیره با عنوان کردن  و دکتر نرداختنداقتصادی به ویژه اخبار مالی کشور 

مشخص  مدتی کشور بایستی  به دالئل عدیده اقتصادی برای اقتصاد اینکه زمانی که در فرآیند

شی که عنوان شده  ایزثابت نگاهداشته می شد، روشن نیست این اف ددستمز حووق و

 اواهد شد به کدامین دلیل بوده استبی تردید سبب تشدید تورم خ فته ورد تصویب قرار گمور

 اجتماعی گروه های آسیب نذیرحمایت ازدستمزد،  ثابت نگاه داشتن حووق و بابدیهی است 

 امکان نذیر می بودامکانیزم های مربوط  استاندارد واقعی زندگی وبا برقراری 

گزارش آن  سپس وفق دستور جلسه قرار شد خانم نووی مورد نمایشگاه مجازی را دنباه و

مسئولیت کلیه امور مالی کماکان  ضمنا   به دبیرخانه اتاق ارساه نمایندارا  نیز از جلسه آتی 

 واگذار شدا عهده آقای حمزه نژاد

تا انتخاب دبیرکلی رخانه اتاق بیم امور دانجا رار شدقبا توجه به خروج آقای رضائی از اتاق  

 عهده رئیس هیات مدیره باشدا شایسته برای اداره دبیرخانه اتاق

فضای آزاد و برگزاری مراسم شام ساالنه اتاق  اخذ تصمیم در باره گرد همائی آزاد آعضاء در

 نیز به جلسه آتی موکوه شدا 

 نایان یافتا 47:31ساعت  جلسه در

 

 برگزاری جلسه های ماهانه کمیسیون های تخصصی اتاق

برنامه تجدیدنظر در مورد تعداد کمیسیون های چهارگانه اتاق  باتوجه به تعطیالت عمومی و

بشرحی که به کلیه اعضاء محترم اتاق اعالم شد، جلسه کمیسیون ها درفروردین ماه ساه 

 جاری برگزار نشدا 

و  جدید انتخاب هیات رئیسه جلسهی جدید با دستوراز این رو نخستین جلسه کمیسیون ها

 خواهد شدا  هشت ماه برگزاربدر اردیرئیس اتاق  با حضو برنامه ساه جاری کمیسیون
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 ق های مشترک در اتاق ایرانادبیران اتمعاونت امور بین الملل اتاق ایران با جلسه 

 

 

 بنا به دعوت امور بینایران  به اتاقه ران اتاق های مشترک وتشکلهای وابستیجلسه دب

مهرانی سرنرست  فروردین با حضور آقایان فرزاد 23وز شنبه ر ساعت ده صبح راتالملل اتاق 

 ران وای ی بازرگان دبیرکلی اتاق و دکتر شیدائی سرنرستمعاونت اموربین الملل اتاق ایران 

گانی ربازمشترک مژگان احتشامی نماینده اتاق خانم  وشوراهای مشترک  و دبیران اتاق ها

 برگزارشد ا طبوه هشتم اتاق ایران تشکیل و درانگلیس  ایران و

 تشکر از و تبریک ساه نو مهرانی ضمن ادای خیرمودم و فرزاد دراین جلسه ابتدا آقای   

عملکرد  ست بیاناتی در خصوص برنامه ها وا خو از ایشان جلسهاین  شیدایی در حضور آقای

 قسیاست های اتا ضمن ادای بیاناتی دربارهاین راستا  دردکتر شیدایی  کنندا داتاق ایرا

حمایت  درارتباط با اتاق های مشترک  واهمیت بخز خصوصی اظهار داشت سیاست اتاق

اینکه  بیانات برخی حضار و ادای از اتاق های مشترک درچارچوب قانون است ا ایشان نس  از

نباید فاصله یی میانشان باشد ضمن  واتاق های مشترک یکی هستند  اتاق های ایران و

به ایشان   را از آقای مهرانی خواستند گزارش نظرات و دشدن عذر خواهی عازم جلسه دیگری

 اقدام قرارگیرد ا دمنتول نمایند تا مور
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 تجارت خارجی و سپس آقای مهرانی درخصوص بستر سازی برای رفع موانع موجود در

سخنانی ایراد و درمورد توانمندسازی اتاق ها به آموزش  رکتسازی اتاق های مشدتوانمن

خالق و همگام با کشورهای نیشرفته، نژوهز، ایده های جدید، انتواه و تحلیل اطالعات، 

ساختارسازی و شبکه سازی، تحکیم ارتباط با دولت و توویت آن، ارتباط با وزارت امور خارجه 

زام هیات، گفتند اتاق ایران هیچ هیاتی اعزام درخصوص اع وو سفارتخانه ها توضیحاتی ارائه 

نمی کند، اگر قرار باشد هیاتی اعزام شود، اتاق های مشترک باید انجام بدهند، مگر اینکه 

خود اتاق مشترک از اتاق ایران درخواست مشارکت نماید که در اینصورت اتاق ایران همکاری 

 و سازماندهی انجام می دهدا

  ایراد کردندا در این راستا نیز بیاناتی آقای میرشریفیانوسپس خانم فرخنده نژاد 

درخصوص ارزیابی عملکرد اتاق ها مطالبی درنایان خانم احتشامی از اتاق ایران وانگلیس 

ازجمله برگزاری جلسات، دیجیتاه سازی خدمات، شبکه سازی و ایجاد ارتباط میان فعاالن 

جلسه ای برای بررسی  شدمورر ازاین رو کردندا اقتصادی، اعزام و نذیرش هیات وااا عنوان

جلسه نس  برگزار شوداتشکیل و کامل نظرات و نیشنهادات درخصوص موارد ارزیابی اتاق ها 

 انایان یافت 43:31از شنیدن نوطه نظرات کلیه حاضرین، در ساعت 

 

 تبریک موفقیت

اداره توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و بر اساس ارزیابی های  بنا به اعالم

مدیر عامل شرکت عالی تحریر پارسیان   آقای دکتر مهردادعالی پور هریسیدر آن وزارت  انجام شده 

ین برتر بخش ( در صنعت نوشت افزار  موفق به دریافت رتبه اول کارآفرPanterگذار برند پنتر )بنیان

اتاق مشترک  بازرگانی ایران و انگلیس و  خبرنامه الکترونیکی  از این رو ،شده اندصنعت استان تهران 

ک شان تبریای وقدیمی اتاق مشترک را به ایشان  و کلیه همکاران کارآاتاق،  موفقیت این عضو محترم 

 .آرزومندندسعه اقتصادی کشوردر پیش برد توهمکارانشان  را و  ایشانگفته موفقیت هرچه بیشتر 
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 اخبار کوتاه اقتصادی ایران

                 

 استانداران شمال:  

 رکبات وارد نکنیدبرنج و م

 به گزارش دویچه وله به نول از خبرگزاری های ایران: 

های شمالی ایران نیز کشیدا اعتراض به واردات محصوالت کشاورزی، به استانداران استان

سیاری از  کاران به دلیل ناتوانی در رقابت با محصوالت وارداتی، یا به کشت محصولی برنجب

 .انداند یا شالیزارهای خود را رها کردهدیگر روی آورده

 

 مزرعه برنج 

دهد که اسُُتانداران گیالن، مازندران و ای خبر میروابط عمومی اسُُتانداری مازندران از نامه

اندا این سُُُه اسُُُتاندار در نامه خود نژاد نوشُُُتهاحمدیگلسُُُتان به رئیس جمهور محمود 

توجه ويژه وزارت بازرگاني و وزارت جهاد كشُُاورزد در خصُُوص عدم صُُدور مجوز »خواسُُتار 

ماه، گزارش داد که در دی 49اندا خبرگزاری فارت، ننجشُُنبه شُُده« واردات برنج و مركبات
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ارائه تسُُُُهیالت براد خريد و »این نامه از رئیس دولت نهم درخواسُُُُت شُُُُده تا زمینه 

ُُُمیني برنجذخیره فراهم شُُُودا اسُُُتانداران « سُُُازد مركبات، سُُُیب، كیود، و خريد تض

ستان شمالی هما شدهچنین خواهان مشوقهای  صادرات مرکبات و کیوی را هایی  اند که 

 .تر کندآسان

 :های استیضاح وزیر کشاورزیرویه، یکی از دلیلواردات بی

ُُاخشُُُُُنُُودی از واردات                                                                                     ن

های اصُُُلی طرح اسُُُتیضُُُاح اسُُُکندری، وزیر روزافزون کاالهای کشُُُاورزی، یکی از علت

کشاورزی بود که یکشنبه چهاردهم دیماه با دخالت هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 

 .ناکام ماند

ضاح  ستی سته»کنندگان ا صوالت زراعي و واب صوالت كاهز تولید مح شدن به واردات مح تر 

اندا سیروت های اصلي استیضاح وزیر عنوان کردهرا از دلیل« استراتژيک در بخز كشاورزد

شُُدن آن به روزنامه كنندگان طرح اسُُتیضُُاح، اندکی نیز از منتفیسُُازدار، یکی از امضُُاء

 42، حدود 81د محصُوالت زراعي كشُاورزد در سُاه رشُد سُاالنه تولی»همشُهری گفت: 

ساه صد بود كه در  صد كاهز يافتا 3به  8۸و  8۸هاد در شاره به افزایز « در سازدار با ا

های گمرکی را عامل این افزایز واردات مرکبات و شکر در سه ساه گذشته، کاهز تعرفه

 .خوانده است

 :ها واردات به قصد کنترل قیمت

ها و موابله دولت افزایز واردات را به منظور کنتره قیمت                                           

با تورم و گرانی در دستور کار خود قرا داده استا بسیاری از کارشناسان مسائل کشاورزی 

ُُُُت که در بهترین حالت تاثیری کوتاه مدت دارد،  اما و بازرگانی معتودند که این اقدامی اس

ضا جبرانهای آن برای فعالیتزیان شاورزی دراز مدت و بع شت برنج و های ک ستا ک نانذیر ا

ی اندا به گفتههای فراوانی دیدهها آسُُُُیبمرکبات در شُُُُماه کشُُُُور از این سُُُُیاسُُُُت

کاران به دلیل ناتوانی در بسُُُُیاری از برنج( 4387رئیس انجمن برنج، در سُُُُاه جاری )نایب

شالیزارهای خود را وارداتی، یا به کشت محصولی دیگر روی آوردهرقابت با محصوالت  اند یا 
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رسد: ناندا عنایت هللا بیابانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان مرکبات میرها کرده

که هیچ کمبودی در تولید مرکبات در کشُُُور نیسُُُت، باید اجازه واردات این چرا با وجود این»

ُُُود  ُُُوالت داده ش ُُُنا،) در مورد و در گفتا« محص ُُُجویان ایران (ایس وگو با خبرگزاری دانش

رویه مرکبات باعث شُده که آفت واردات بی»افزاید: نیامدهای دیگر واردات کنتره نشُده می

بردن آن زمان صُُرف شُُده بود، طی سُُه سُُاه سُُاه برای از بین 2۸ای که مگس مدیترانه

 «.را برای تولیدکنندگان به وجود آوردهایی گذشته مجددا به کشور بازگشته و نگرانی

 اعتراضی قدیمی

ای ی محصُُُُوالت کشُُُُاورزی، موضُُُُوع تازهبرنامهاعتراض به واردات بی                         

 438۸ماه ساه هاد دولتي كشور، دیاستاد كشاورزد و منابع طبیعي دانشگاه ۸1نیستا 

ست، در نامه سیا شاورزی انتواد کردندا های دولت در مورد تولیای، از  د و واردات کاالهای ک

ُُُُوه و به فراموشُُُُی سُُُُپردن دیگر  این اسُُُُتادان توجه به خودکفایی در تولید چند محص

نویسند ها را خطری برای امنیت غذایی کشور عنوان کردندا استادان کشاورزی میمحصوه

بهکه تالش نارنگی های دولت جن ند و وارد کردن انگور و  بب ی روزمرگی دار خارجی، سُُُُ

برد و نه تولیدکننده کننده از آن سود میها در سطح توزیع شده که نه مصرفافزایز قیمت

 .داخلی

 :ها، همپای افزایش واردات افزایش قیمت

عیسی کالنتری، دبیرکل خانه کشاورز، نیز                                                               

ُُُُاه  ُُُُت، به 438۸در اردیبهشُُُُت س رویه انواع رغم واردات بیبه خبرگزاری مهر گفته اس

ُُاورزی، ُُوالت کش ُُتهها همقیمت محص ُُعودی داش ها تا اندا روند افزایز قیمتچنان روند ص

گزارش  4387ی اوه سُُاه کنون نیز ادامه داردا بانک مرکزی جمهوری اسُُالمی با نایان نیمه

/ ۸سبت شز ماه مشابه ساه نیز، بیز از داد که شاخص کاالها و خدمات مصرفی به ن

درصُُُُد افزایز یافته اسُُُُتا بر اسُُُُات آمار بانک مرکزی، افزایز بهای کاالهای گروه  2۸

گیرند، در شهریور ها، که محصوالت وارداتی کشاورزی را نیز دربر میها و آشامیدنیخوراکی

 استدرصد بوده ا 11، نسبت به ماه مشابه ساه گذشته، بیز از 4387ماه 
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 خواهان کنگره به زبان فارسی علیه برجام توییت کردندجمهوری

کار در کنگره آمریکا به به گزارش بی بی سی فارسی یک گروه از نمایندگان محافظه 

خواهان بر کنگره، نمایندگان مجلس ایران هشدار داده است که به محض تسلط جمهوری

 .مانع از احیای برجام به وسیله جو بایدن خواهند شد

کار در مجلس گان محافظهترین فراکسیون نمایندخواهان که بزرگکمیته مطالعات جمهوری

های صورت گرفته نمایندگان آمریکاست، چهارشنبه بر مخالفت نمایندگان این حزب با تالش

 .برای احیای برجام تاکید کرد

رییس این کمیته را به فارسی ترجمه  خواهان یک توییت جیم بنکس،کمیته مطالعات جمهوری

 .و در توییتر منتشر کرد

 دهیم، وقتیه: ''به نمایندگان مجلس جمهوری اسالمی تضمین میدر این توییت نوشته شد

نا کردن احیای برجام خواهان کنتره مجلس نمایندگان را به دست بگیریم برای کلهما جمهوری

 ''.به دست بایدن و اعماه دوباره فشار حداکثری هر چه در توان داریم به کار خواهیم بست

س ایران از دولت این کشور خواسته بودند که هرگونه نیز از این گروهی از نمایندگان مجل

 .توافق با آمریکا بر سر احیای برجام را به دریافت تضمین مورد تایید کنگره مشروط کنند

خواهان امیدوارند شود و جمهوریای کنگره آمریکا در ماه نوامبر برگزار میدورهانتخابات میان

 .بتوانند اکثریت را به دست بگیرند

 

مسدود  هایپول گوی وزارت امورخارجه ایران از آزادسازی بخشی ازسخن

 شده در 'آینده نزدیک' خبر داد

زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از سعید خطیببه گزارش بی بی سی فارسی 

های مسدود شده ایران در کشورهای دیگر در آینده نزدیک خبر "آزادسازی" بخشی از نوه

  زمان دقیق یا کشور خاصی اشاره نکرده استادادا او البته به 

 شودا"زاده تاکید کرده است "اصل آزادسازی انجام میآقای خطیب
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یک هیات ارشد به این منظور به  سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفته: "تا آخر هفته

 شودا"های بلوکه شده ایران به زودی آزاد میکند و بخشی از نوهتهران سفر می

های این کشور به معاون وزیر خارجه کره جنوبی در توئیتر نوشته است سفری از سوی موام

 ریزی نشده استاتهران برنامه

اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالیست که خبرگزاری ایرنا نیشتر به نول از یک 

ای" امروز وه"منبع آگاه" در بانک مرکزی ایران گزارش داده بود "یک موام بلندنایه منط

فروردین( به تهران سفر خواهد کرد و در این گزارش گفته شده بود که یکی از  22شنبه )سه

میلیارد دالر از ارزهای مسدودی ایران  7کار آزادسازی  و اهداف این سفر "نهایی کردن ساز

 استا"

میلیارد دالر از ارزهای مسدود شده ایران با توافق امضا  7ایرنا هفته نیز گزارش داده بود که 

های ایران واریز خواهد شد؛ در این گزارش آمده بود "چارچوب این مسیر شده و به حساب

 برای رفع مسدودی منابع ارزی، مشابه چارچوب توافق شده با انگلیس استا"

تن بود که بریتانیا در ازای آزادی اشاره این خبرگزاری به نرداخت بدهی ایران بابت تانکهای چیف

 بریتانیایی که در ایران زندانی بود، نرداخت کردا-نازنین زاغری، شهروند ایرانی

سعید خطیب زاده گفته: "چارچوب الزم برای رفع مسدودی بخز قابل توجهی از منابع ارزی 

 مسدودشده کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته استا"

س نویهای غربی به جزئیاتی از متن نیزخر بهمن ماه به نول از دیپلماتخبرگزاری رویترز اوا

نویس آن به موضوعاتی نظیر آزادسازی ای ایران اشاره کرده بود که در متن نیزتوافق هسته

های مسدود شده ایران در کره جنوبی و آزادی زندانیان غربی در ایران میلیارد دالر از دارایی 7

 اشاره شده بودا

ارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالیست که طی سالهای اخیر ایران برای اظه

بازگرداندن نولهای مسدود شده این کشور در سایر کشورها به طرق مختلف در تالش بوده 

 استا
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های ایران نس از اعماه تحریمهای آمریکا در بانکهای کره جنوبی میلیارد دالر از دارایی 7حدود 

 به دلیل تحریمهای آمریکا انتواه بازگشت به ایران را نداشته استاکه  مانده

 این نولها مربوط به عواید نفتی ایران استا

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیشتر از کره جنوبی، هند، ژانن و بخشی 

 شده استا عنوان کشورهایی یاد کرده بود که منابع ارزی ایران در آنجا مسدوده از ارونا ب

ها از مسدود شدن منابع ارزی ایران در چین خبر داده بودند که اتاق مدتی نیز بعضی رسانه

 بازرگانی ایران آن را تکذیب کردا

 

 سازی زندانیان دوتابعیتیاحتمال آزاد

چند روز نیز یک روزنامه چاپ تهران در مطلبی به نول از "منابع آگاه" گزارش داد که سه 

تابعیتی زندانی در ایران "در ازای دسترسی ایران به نولهای بلوکه شده در کره شهروند دو 

 جنوبی، آزاد خواهند شدا

ای" آمده که محمدباقر های بلوکه ایران از راه غیرهستهدر این مطلب با عنوان "آزادسازی نوه

 آمریکایی و همچنین مراد طاهباز، -نمازی و نسرش سیامک نمازی، شهروندان ایرانی

 شهروند سه تابعیتی بریتانیایی، آمریکایی و ایرانی "آزاد خواهند شدا"

هایز را در سبد مرغنویسنده این مواله با اشاره به مذاکرات وین نوشت: "ایران همه تخم

ی هاای، مذاکراتی نیز برای آزادسازی نوهبرجام نگذاشته و به موازات نیشبرد مذاکرات هسته

 دهدا"شده خود انجام میبلوکه

در ادامه مطلب به نول از خبرگزاری ایرنا آمده که دولت ایران در "مذاکرات فرا برجامی، موفق 

 استا" جنوبی شدهشده خود در کرههای بلوکهمیلیارد دالر از نوه به آزادسازی هفت

این مواله به "دستاوردهای دیگر" وزارت خارجه ایران در زمینه دسترسی ایران به بخشی از 

 شده خود در مذاکرات فرابرجامی اشاره کرده استاها و امواه بلوکهارایید
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 کنندگان ایرانای از 'مقاومت' مذاکرههللا خامنهتقدیر آیت

 در برابر 

 'های آمریکاخواهی'زیاده 

هللا علی آیت ،برگزاری های جمهوری اسالمی ایرانبه گزارش بی بی سی به نول از خ

در جمع مسووالن حکومت ایران، از آن چه که ''مواومت هیات  ای در سخنانیخامنه

 .های آمریکا'' نام برد، ابراز خرسندی کرده استخواهیها و زیادهکننده در برابر زورگویی مذاکره

هللا خامنه ای با متهم کردن آمریکا به ''بدعهدی در خروج از برجام''، دولت این کشور را آیت

 .کندبست'' میدرماندگی و بنمتهم کرد که ''احسات 

کنند که فشار حداکثری های مغرور صریحا  اعتراف میاو همچنین گفت: ''این که آمریکایی

 ''.علیه ایران شکست خفت بار خورده، موضوع بسیار مهمی است که نباید فراموش شود

 .نیست ای تنها اولویت کشورای در این حاه تاکید کرد که مساله هستههللا خامنهآیت

ای نشوند و بر اسات واقعیات ای گفت: ''مسووالن مطلوا  معطّل مساله هستههللا خامنهآیت

 اریزی و اقعی برای حل مشکالت بپردازندبه برنامه کشور

 

 قالیباف "طرح صیانت" را به شورای عالی فضای مجازی فرستاد

 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی
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ست ها نس از ماه ضای مجازی" ظاهرا قرار ا صیانت از ف سوم به " شمکز درباره طرح مو ک

تکلیف این طرح خارج از مجلس مشخص شودا رئیس مجلس از شورای عالی فضای مجازی 

 .های کالن فضای مجازی مشارکت کندخواسته در تدوین سیاست

ر در مورد آن های اخیطرح "صُُیانت از حووق کاربران در فضُُای مجازی" به شُُکلی که در ماه

سابوه تالش نمایندگان مجلس  شد، اما  صوه  ساه نیز اعالم و شده تیرماه  بحث و جده 

 .گرددشورای اسالمی در این زمینه به دوره قبل باز می

شدید داخلی و خارجی روبرو بودهاین طرح و نمونه شابه آن همواره با انتوادهای  اندا های م

محدود کردن شدید دسترسی به اینترنت جهانی و  گویند هدف نهایی این طرحمنتودان می

 .جریان گردش آزاد اطالعات است

نهاد و تشُُتت در روند های مردمهای شُُدید کاربران فضُُای مجازی و تشُُکلدر نی اعتراض

ضای مجازی  شورای عالی ف صیانت" در مجلس، اکنون محمد باقر قالیباف از  سی "طرح  برر

 .ی کنددرخواست کرده به این موضوع رسیدگ

فروردین از قوه ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای  27همشهری آنالین، شنبه 

ای به رئیس این مجازی و رئیس مرکز ملی فضُُُُای مجازی خبر داد رئیس مجلس در نامه

 .شورا خواستار بررسی طرح صیانت در این نهاد شده است

شورای عالی یک نهاد باالدستی حکومتی است که یک دهه نیز به فرمان رهبر جمهوری 

 .ای تشکیل شد و ریاست آن بر عهده رئیس دولت استعلی خامنهآیت الهاسالمی، 

  مسکوت ماندن طرح در مجلس؟

از این شُُورای متشُُکل از تعدادی عضُُو حویوی و حووقی                                          

سازمان تبلیغات  سیما، رئیس  صدا و  سازمان  ضائیه، رئیس  سای مجلس و قوه ق جمله رو

 .اسالمی، فرماندهان سپاه ناسداران و نیروی انتظامی و شماری از وزیران دولت است

به گفته فیروزآبادی، رئیس مجلس در نامه به رئیس شُُورای عالی درخواسُُت کرده دولت و 

 .ای مجازی را تعیین کنندهای کالن فضاین شورا سیاست
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ست می سالمی به طرح معنی این درخوا شورای ا سیدگی مجلس  سکوت ماندن ر تواند م

صُُیانت تلوی شُُود که ممکن اسُُت مخالفت شُُماری از نمایندگان، به خصُُوص طراحان و 

 .مدافعان طرح را در نی داشته باشد

نت تشکیل شده در ای در مجلس که برای بررسی طرح صیااکثریت اعضای کمیسیون ویژه

 .نشست سوم اسفند خود کلیات طرح را تصویب کردند

با معاونت قوانین مجلس این رای قانونی، از جمله مغایرت  گیری را دارای چند ایراد فنی و 

سیون ویژه را باطل اعالم آئین صوبه کمی سه مجلس م شخیص داد و هیئت رئی نامه داخلی ت

 .کرد

 به صحن مجلس جلسه غیرعلنی درباره بازگشت طرح

نس از آن تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار بازگشت طرح صیانت به صحن علنی شدند 

 .فروردین به بحث گذاشته شد 22و این مسئله در یک نشست غیرعلنی در 

شست  سیون ویژه و مخالفان طرح درباره نتیجه این ن ضای کمی شیدی کوچی، از اع جاله ر

انتهای این جلسُُُه درباره ماندن طرح در کمیسُُُیون مشُُُترک در »به خبرگزاری ایلنا گفت: 

گیری شُُد که نمایندگان با ماندن "طرح صُُیانت" در این کمیسُُیون مخالفت کردند و این رأی

گیری که در جلسه غیرعلنی انجام شد نمایندگان با بازگشت به معنای آن است در این رأی

 «.طرح صیانت به صحن علنی موافوت کردند

سُُه غیرعلنی اکثریت نمایندگان خواسُُتار بازگشُُت طرح به صُُحن مجلس شُُده اگر در جل

تواند سرآغاز یک چالز باشند تصمیم قالیباف برای سپردن بررسی آن به شورای عالی می

 .جدید باشد

 نشینی در برابر "آرای عمومی جامعه"؟عقب

سُُُُترده های گنشُُُُینی مجلس در برابر اعتراضدر همین حاه درخواسُُُُت قالیباف، عوب

رسد و دبیر شورای عالی فضای مجازی هم به طور تلویحی آن را تائید اجتماعی به نظر می

 .کندمی
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گوید رفت و آمد طرح میان کمیسُُیون مشُُترک و صُُحن علنی، او به همشُُهری آنالین می

سه سه مجلس و برگزاری جل شان میدخالت هیئت رئی دهد مجلس به های متعدد "همه ن

 ."تفاوت نیستدهد و به آن بیاهمیت میآرای عمومی جامعه 

برای همین به دنباه آن هستند که طرح مذکور عالوه بر مشروعیت »فیروزآبادی گفته است: 

قانونی، موبولیت اجتماعی هم داشُُُُته باشُُُُدا نامه و درخواسُُُُت اخیر رئیس مجلس در 

شورای عالی به عن ست که  شان این ا ست و نظر ستای کسب موبولیت اجتماعی ا وان را

 «.شورای سیاستگذار کمک کند

اسفند  21دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد در نشست قبلی این شورا که 

به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم برگزار شد تاکید شده که طرح صیانت در 

 .مجلس نیگیری شود

که بارها طرح مجلس را به نوشُُُته همشُُُهری آنالین، با توجه به اظهارنظرهای فیروزآبادی 

رود در صورت ناسخ مثبت شورای های فراوان ارزیابی کرده انتظار میناکارآمد و دارای اشکاه

 .ای در محتوا و ماهیت" طرح صیانت صورت گیردعالی "تغییرات گسترده

 و محدود کردن فضای مجازی رهبری

ترسُُُی شُُُهروندان به رود تالش اصُُُولگرایان برای محدود کردن دسُُُبا این حاه گمان می

 .اینترنت و فضای مجازی که رهبر جمهوری اسالمی بارها در مورد آن تذکر داده ادامه یابد

ُُُُدت انتواد کرده و خواهان علی خامنه ُُُُای مجازی به ش ای بارها از "ولو و رها بودن" فض

اندازی "اینترنت ملی" با الگو "سُُُاماندهی" آن شُُُده اسُُُتا برخی اصُُُولگرایان در نی راه

 .رفتن از چین هستندگ

ُُُُازماندهی های مهم کارگزاران حکومت نوز شُُُُبکهیکی از نگرانی های اجتماعی در س

های مربوط به آنها و افشُُُای سُُُرکوب های اعتراضُُُی و انتشُُُار تصُُُویرها و فیلمحرکت

 .بار معترضان استخشونت

ن های اخیر یکی از نخسُُتیهای گسُُترده اعتراضُُی سُُاهبر همین اسُُات در همه حرکت

 .های حکومت کاهز شدید سرعت اینترنت یا قطع کامل آن بوده استاقدام
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 پذیریهای داخلی و خارجی و گریز از مسئولیتاعتراض

یک ماه نیز خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حووق بشُُُر در ایران گزارش داد 

ُُُُازمان حووق بشُُُُری و مدنی منطوه ۸1این ارگان همراه با  المللی در بیانیه ای و بینس

مشُُترکی نسُُبت به اجرایی شُُدن "طرح صُُیانت" و محدودسُُازی بیشُُتر اینترنت در ایران 

 .هشدار دادند

 یدر این بیانیه تاکید شُُُده که تصُُُویب و اجرای احتمالی این طرح "منجر به کاهز فزاینده

ایران و همچنین نوض حق حریم خصوصی و حق دسترسی در  المللنهنای باند اینترنت بین

 ."به اینترنت امن و آزاد خواهد شد

نارضُُُُایتی المللی، حتی حامیان های بینهای شُُُُدید داخلی و اعتراضظاهرا به دلیل 

ُُئولیت این کار  ُُر به نذیرش مس ُُترسُُی به اینترنت جهانی در ایران حاض ُُازی دس محدودس

 .نیستند

گوید اگر در نخسُُُتین نشُُُسُُُت این شُُُورا درباره مجازی میدبیر شُُُورای عالی فضُُُای 

ُُمیم های کالن، ما طرح را به گیری شُُد "بعد از بررسُُی سُُیاسُُتدرخواسُُت قالیباف تص

ها را به چه گردانیم و سرانجام خود مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاستمجلس برمی

 ."نحوی اجرا کند

رسُُُی به فضُُُای مجازی، وابسُُُتگی ها در مورد محدود شُُُدن دسُُُتیکی دیگر از نگرانی

 .هایی مانند اینستاگرام استها فرصت شغلی به شبکهمیلیون

رشُُُیدی کوچی چندی نیز به خبرگزاری ایسُُُنا گفته بود امروز در ایران دو میلیون شُُُغل 

میلیون شُُغل به طور غیرمسُُتویم وابسُُته به فضُُای مجازی هسُُتند و این  9مسُُتویما و 

ُُُُور ُُُُدن نلتفرمی مانند اینسُُُُتاگرام چه اتفاقی ر  دغدغه وجود دارد که در ص ت فیلتر ش

 .دهدمی
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 اخبار کوتاه اقتصادی جهان

 

 پیام دور اول انتخابات فرانسه چیست؟

 

با شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری سی،بیبه گزارش ریحانه مظاهری خبرنگار بی

 21مکرون و مارین لونن دو هفته دیگر )فرانسه، این کارزار به دور دوم کشیده شده و امانوئل 

 آوریل( قرار است با هم دوباره رقابت کنندا

 اعالم نتایج دور اوه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، از چند جنبه اهمیت داردا

راهیابی نامزدی از جناح راست افراطی تنها با اختالف چهار درصد نسبت به نامزدی از جریان 

 ها به سیاستمداران در این کشور استاگر تغییر نگرش فرانسویمیانه به دور دوم نشان

تر هایز را نسبت به قبل معتدهمارین لونن توانست با یک برنامه انتخاباتی هوشمندانه برنامه

 نشان دهدا

 معرفی کندا او توانست خود را نامزدی از جناح راست افراطی اما بسیار مردمی

ها معرفی کند که خود را نماینده گروهی از فرانسویمارین لونن در این مدت سعی کرد 

 هایشان نادیده گرفته شده استاخواسته
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ای هعالوه بر خانم لونن، قرار گرفتن سه کاندیدای تندروی دیگر از جناح چپ و راست در جایگاه

های سنتی فرانسه، نشان از اختالفات داخلی سوم تا چهارم با رایی بسیار باالتر ازجناح

 ها از احزاب سنتی در این کشور از سویی دیگر استاب از یک سو و ناامیدی فرانسویاحزا

درصد از کل آرا را کسب کرد و یا  2بعنوان مثاه حزب سوسیالیست در این انتخابات کمتر از 

درصد آرا را به  ۸های راست میانه، کمتر از حزب جمهوری خواهان فرانسه، حزبی بااندیشه

 خود اختصاص دادا

روز مانده به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، تبلیغات کاندیداها برای  43

کنند تا به هرشکل ممکن دور دوم آغاز شده استا دو نامزد راه یافته به دور دوم تالش می

 هواداران احزاب دیگر و یا غایبان دور نخست را تشویق کنند تا به آنها رای دهندا

داند که که فوط حدود چهار درصد از مارین لونن بیشتر رای آورد به خوبی می امانوئل مکرون

تر و دور دوم انتخابات با ننج ساه نیز بسیارمتفاوت است؛ چرا که او با حریفی بسیار جدی

 تر از قبل باید روبرو شوداقوی

واعد او رقیبی دارد که در سومین تجربه حضورش در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ق

ای در دور اوه کسب سابوهای توانسته رای کمبازی را به خوبی فهمیده و با هوشیاری ویژه

 کندا

 

 دهه گذشته رسید3تورم بریتانیا در ماه مارس به باالترین نرخ در 

درصد  7های مرکز ملی آمار بریتانیا، نر  تورم در ماه مارت در این کشور به بر اسات داده

 میالدی تا کنون بوده استا 4992رسیدکه باالترین نر  تورم از مارت ساه 

 درصد اعالم شده بودا ۸/2نر  تورم ماه قبلی)فوریه( 

این ارقام از باال رفتن هزینه زندگی برای شهروندان بریتانیایی حکایت دارد که طی ماههای 

 اخیر تشدید شده استا

 ها بیشتر بوده استاتخمینسرعت افزایز نر  تورم از بعضی 
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طی یک ساه اخیر نر  تورم بریتانیا شاهد افزایز بوده که از جمله دالیل آن باال رفتن 

قیمت انرژی و سوخت و همچنین ادامه اختاله در زنجیره عرضه بعضی از مواد اولیه به دلیل 

 گیری کرونا بوده استاهمه

مت سوخت که باال رفته بود، گرانتر شد؛ ماه با حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه، قی

بینی کرده بود در سه ماه آخر ساه جاری ریزی بودجه بریتانیا نیزنیز دفتر تدوین و برنامه

 درصد برسدا 8/7ساله به  11نر  تورم ممکن است با ثبت رکوردی ( 2122میالدی )

فزایز یافته و ممکن است درصد ا 1/7۸اخیرا نر  سود بانکی در این کشور از نیم درصد به 

 از ماه آینده این نر  با افزایز مجدد به یک درصد هم افزایز یابدا

دهندگان بریتانیایی برای نوشز بیمه همگانی افزایز یافته اخیرا هم رقم نرداختی مالیات

بینی کرده شتاب رشد که درآمد آنها را متاثر کرده است؛ بانک مرکزی انگلستان نیز

 ین کشور امساه کاهز خواهد یافتااقتصادی در ا

درصد اعالم  1/4بر اسات آمارهای رسمی نر  رشد اقتصادی بریتانیا در ماه فوریه امساه 

 شده است

 

 درصد گذشت ۰۶رخ تورم با ثبت رکورد بیست ساله از نترکیه؛ 

درصد رسیده است  که  ۸4،1بنابر اعالم مرکز آمار ترکیه، نر  تورم ساالنه در ماه مارت به 

 اباالترین نر  تورم در دو دهه اخیر است

دهد که بیشترین افزایز قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه های این مرکز نشان میداده

درصد گرانتر شده است؛ فوط  99مارت مربوط به حمل و نول بوده که از نارساه بیز از 

درصد افزایز  43طی یک ماه )از فوریه تا مارت( هزینه حمل و نول در این کشور بیز از 

 یافته استا

توان به اند میدرصد افزایز قیمت داشته ۸1از گروه اقالمی که طی یک ساه اخیر بیز از 

ها و رستورانها اشاره های غیرالکلی، لوازم خانگی و همچنین هتلمواد غذایی و نوشیدنی

 کردا
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باال رفتن قیمت حاملهای انرژی و کاالها به دلیل حمله روسیه به اوکراین تورم ترکیه را 

تشدید و وضعیت را برای این کشور بدتر کرده است؛ کشوری که از قبل با افت ارزش لیره 

 دست به گریبان بودا

درصد افت کرد و لیره تا به امروز  11میالدی حدود  2124ارزش نوه ملی این کشور در ساه 

 درصد از ارزش خود را از دست داده استا 41حدود ( 2122در ساه جدید میالدی )

لیره بود؛ هر دالر آمریکا امروز  7/1میالدی هر دالر آمریکا توریبا  2124های اوه ساه در ماه

 لیره ارزش داردا 41/7)چهارم آوریل( بیز از 
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 درباره ارسال تسلیحات به اوکراین هشدار روسیه به آمریکا

سفارت روسیه در واشنگتن با ارساه یادداشتی به وزارت امور خارجه آمریکا، به ایاالت متحده 

 و متحدان آن درباره ارساه تسلیحات بیشتر به اوکراین هشدار داده استا

به  های نظامی آمریکا و اعضای ناتوهشدار داده است که کمک روسیه در این یادداشت

 اوکراین بر شدت مناقشه در اوکراین افزوده و منجر ''به تبعات غیرقابل نیشبینی'' خواهد شدا

جمهوری از اختصاص کمک نظامی این یادداشت نس از آن ارساه شد که جو بایدن، رییس

 میلیون دالری جدید آمریکا به اوکراین خبر دادا 811

ون آمریکا تاکن خانه دوربرد و هلیکونتر استاکمک های نظامی جدید آمریکا شامل تجهیزات تون

یک موام ارشد دولت آمریکا  سه میلیارد دالر کمک نظامی در اختیار اوکراین گذاشته استا

می گوید این هشدار نشان می دهد که کمک های نظامی در جلوگیری از نیروزی روسیه در 

 اوکراین موفق بوده استا

 را رد کرداوپک درخواست جایگزینی نفت روسیه 

گوید، در حاه حاضر امکان تحوق درخواست کشورهای غربی برای افزایز تولید و اونک می

 ها بشُکه نفتجایگزینی نفت روسُیه را نداردا از اونک خواسُته شُده بود تا با تولید میلیون

 .اضافی امکان تحریم نفت روسیه را فراهم بیاورد
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نا از نفت روسیه چندان آسان نباشدا سازمان نوشی اتحادیه ارورسد که چشمبه نظر می

امکان افزایز تولید و جایگزینی نفت روسیه  کشورهای صادرکننده نفت )اونک( اعالم کرده،

 .ندارد را که خواست کشورهای غربی است،

سُُنگ روسُُیه موافوت کردند و کشُُورهای عضُُو اتحادیه ارونا هفته گذشُُته با تحریم ذغاه

 ها دراندا نفت روسُُُیه تا کنون از تحریمقرار داده شُُُور را نیز مد نظراکنون تحریم نفت این ک

 .امان مانده است

سکی، رئیسهدف این تحریم شده، ها که بارها ولودیمیر زلن ستار آن  جمهور اوکراین نیز خوا

 .دشوار کردن تأمین مالی حمالت روسیه به اوکراین است

اندا جایگزینی نفت روسُُُیه در هروسُُُیه را تحریم کردتا کنون اسُُُترالیا، کانادا و آمریکا نفت 

ویژه آلمان به آن وابسُُتگی شُُدیدی تر از جایگزینی گاز این کشُُور اسُُت که بهجهان آسُُان

 .دارد

های ارونا فروردین( در نشستی با موام 22آوریل ) 44محمد بارکیندو، دبیرکل اونک دوشنبه 

گفت، در صُُُورت تحریم نفت روسُُُیه باید روزانه کمبود بیز از هفت میلیون بشُُُکه نفت و 

انداز کنونی تواضُُا، جبران های مایع صُُادراتی را جبران کرد که "با توجه به چشُُمسُُایر انرژ

 ".چنین حجمی از کمبود عرضه غیرممکن خواهد بود

ُُُریح او در ناسُُُخ به ا تحادیه ارونا که در نشُُُسُُُت وین خواسُُُتار افزایز تولید شُُُد، تص

ها در دست اونک نوسان شدید کنونی قیمت در بازار نتیجه عواملی است که کنتره آن کرد،

 خواهد تولیدگویند، اظهارات بارکیندو به این معناست که اونک نمینیستا کارشناسان می

 .خود را افزایز دهد

ُُو اونک شُُامل کشُُورهای دیگر از جمله روسُُیه و اونک نالت" که غی" ر از کشُُورهای عض

صمیم گرفت،ونزوئال نیز می سهمیه تولید خود را روزانه به طور  شود حدود یک هفته نیز ت

هزار بشُُکه باال ببردا "اونک نالت" در اوایل ماه مه باز هم نشُُسُُتی برگزار 111متوسُُط 

 .خواهد کرد
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 افت مشهود قیمت نفت

ر بازارهای جهانی که در روزهای آغازین جنگ در اوکراین به باالترین سطح خود قیمت نفت د

سیری نزولی در نیز گرفته  ست که باز هم  سیده بود، چند روزی ا شته ر ساه گذ در چند 

درصُُد 31آوریل با توریبا  42شُُنبه بهای هر بشُُکه نفت برنت دریای شُُماه روز سُُه .اسُُت

آمریکا هم  (WTI) دالر رسُُُُیدا بهای نفت وسُُُُت تگزات اینترمدیئت 411کاهز به حدود 

 .دالر برای هر بشکه اعالم شد 9۸حدود 

ُُادرات نفت روسُُیه از  (IEA) المللی انرژیآژانس بین در اواسُُط ماه مارت برآورد کرد که ص

 اماه آوریل روزانه سه میلیون بشکه کاهز نیدا خواهد کردا این اتفاق تاکنون نیفتاده است

 1.۸میلیون بشُُکه در ماه مارت،  44آوریل این کاهز، با تولید متوسُُط روزانه  تا شُُشُُم

  .میلیون بشکه در روز اعالم شد

 GETTY IMAGع تصویر،

 جوزپ بورل:              

 دربارە تحریم نفتی روسیه به توافق نرسیدیم

اتحادیه ارونا در نایان به گزارش دویچه وله فارسی جوزپ بوره، مسئوه سیاست خارجی بنا 

ها علیه عضو اتحادیه، با تاکید بر روی میز بودن تمام گزینه نشست وزرای خارجه کشورهای

ُُه اعُُالم کُُرد، هُُنُُوز  روسُُُُُی

ُُُمیمی دربارح محدودیت های تص

یه  فت روسُُُُ مالی واردات ن احت

 ااتخاذ نشدح

وزرای خارجه کشُُُورهای عضُُُو 

 22اتحادیه ارونا روز دوشُُُُنبه، 

آوریُُُُل( در  44فُُُُروردیُُُُن )

تا در  مدند  لوکزامبورگ گرد هم آ

ها های بعدی" تحریممورد "گام
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علیه روسُُیه و با تمرکز بر مسُُئلع قطع واردات نفت از این کشُُور بع دلیل تهاجم به اوکراین 

 .گیری کنندتصمیم

ها گفت: جوزپ بوره، مسئوه سیاست خارجی اتحادیه ارونا در نایان این نشست به رسانه

صمیمی دربارح محدودیتوزیران » ضو اتحادیه ارونا هنوز ت شورهای ع های احتمالی خارجه ک

 «.واردات نفت از روسیه اتخاذ نکردحاند

 تحریم ها روی میز اسُُُُت"، از جملهدیپلمات ارشُُُُد اتحادیه ارونا تاکید کرد کع "تمام گزینه

 .نفت و گاز

وابستگی اتحادیه ارونا به انرژی  تردر واقع مهم است کع هر چه سریع»بوره در ادامه گفت: 

ستفادح از انرژی سترش ا سیه کاهز یابدا گ ستراتژیک رو ستواله ا های تجدیدنذیر به این ا

 «.کندکمک می

ستان و اتریز در برابر اقدامات اتحادیه  شست گفتع بود، آلمان، مجار بوره قبل از آغاز این ن

 .کنندارونا برای ممنوعیت واردات نفت روسیه "مواومت" می

فوریه زمزمه قطع وابسُُتگی کشُُورهای  21از زمان آغاز تجاوز نظامی روسُُیه به اوکراین در 

 .رسدعضو اتحادیه ارونا به واردات انرژی از این کشور بیز از نیز به گوش می

سیه  شور ارونایی واردات گاز از رو وزیر انرژی لیتوانی دوم آوریل خبر داد که بع عنوان اولین ک

کندا اسُُُتونی و لتونی، دو کشُُُور دیگر منطوه دریای بالتیک در این مسُُُیر گام را قطع می

دارند اما برای کشورهایی نظیر آلمان که وابستگی آنها به گاز روسیه شدیدتر است، برمی

 .بر خواهد بوداین کار زمان

ُُُیون اتحادیه ارونا به نا ُُُه روز نیز همراه با اورزوال فون در الین، رئیس کمیس  یتختبوره س

 .اوکراین سفر کرده بود

شنهاد افزایز کمک نظامی اتحادیه  سفر نی ست خارجی اتحادیه ارونا در این  سیا سئوه  م

 .ارونا به اوکراین را مطرح کرده بود

 "متهم کردن روسیه به "گرسنه کردن جهان
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جوزپ بوره در بخز دیگری از سُُُُخنانز روسُُُُیه را متهم کرد که با جنگ در اوکراین به 

 .در جهان دامن زده است گرسنگی

به گفته مسئوه سیاست خارجی اتحادیه ارونا، تجاوز روسیه در اوکراین سبب از بین رفتن 

ذخایر گندم و جلوگیری از صُُُادرات آن شُُُده و این موضُُُوع زمینه بحران غذایی در جهان را 

 .کندفراهم می

سان می شنا سیه علیه اوکراین آغاز کرده و نکار ایان آن روشن نیست، گویند، جنگی که رو

 2124تواند نیامدهای جدی بر قیمت مواد غذایی در جهان داشته باشدا روسیه در ساه می

 .بزرگترین صادرکننده گندم دنیا بوده است

اوکراین و روسُُیه در عین حاه از صُُادرکنندگان بزرگ روغن آفتابگردان نیز هسُُتندا در سُُاه 

محصُوه در سُراسُر جهان بود و روسُیه در رتبه اوکراین اولین کشُور صُادرکننده این  2124

 .دوم قرار داشتا روسیه همچنین صادرکننده بسیار مهم کود در جهان است

میلیون نفر را در خاورمیانه و  43تواند هشت تا های اولیه، این جنگ میبینیبر اسات نیز

آشفتگی در آسیا و بخصوص در آفریوا به گرسنگی بکشاندا تخمین زده می شود که ادامه 

اقیانوسُُُُیه دچار -بازار مواد غذایی بر اثر این جنگ، شُُُُمار افرادی را که در منطوه آسُُُُیا

  .دهدمیلیون نفر افزایز می ۸،1تا  1،2سوءتغذیه هستند به میزان 

ُُُُد و در خاورمیانه نزدیک به  ۸،2تا  2،۸تواند در آفریوا بین این رقم می  9۸1میلیون نفر باش

هزار نفرا به همین دلیل است که کارشناسان معتودند، باید هم به فکر اقدامات فوری بود و 

 هم به فکر ساز و کارهایی که در درازمدت امنیت غذایی دنیا را تامین کندا

 

 توقف واردات گاز از روسیه به لیتوانی؛

 نخستین مورد در اروپا 

واردات گاز از روسیه را به خاطر تهاجم این لیتوانی، به عنوان نخستین عضو اتحادیه ارونا 

کشور به اوکراین متوقف کردا رئیس جمهوری لیتوانی به دیگر کشورهای عضو اتحادیه ارونا 

 اتوصیه کرده از این اقدام سرمشق بگیرند
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 گزارش ویژه

 اشاره :

به  و گشُُُُتبرگزارهفته نیز  اینکه انتخابات ادواری ریاسُُُُت جمهوری فرانسُُُُه باتوجه به        

 در این مرحله یسُُت و راسُُت افراطیلرقابت تنگاتنگ دو کاندیدای دوگو ،مرحله دوم کشُُیده شُُد

مارین »راسُُُت افراطی به رهبری به گونه ای برای موابله با  موجب شُُُده اسُُُت اتحادیه ارونا نیز

 شودادست به کار   وبه سود "مکرون"«لونن

زمینه منتشر  ایندر« دویچه وله فارسی»زاری آلمان خبرگ  را که کوتاهی گزارشعین  خبرنامه اتاق 

ُُماره خبر نامه انتخاب و کرده برای آگاهی خوانندگان ارجمند به عنوان با این امید گزارش ویژه این ش

 ااز نظر خواهد گذشتدر نی منجر شود که به روشن شدن برخی واقعیت ها نزد خوانندگان 

 پارلمان اروپا:        

 مبلغی را که اختالس کرده پس بدهدمارین لوپن باید 

جمهوری فرانسُُُه، اتحادیه در آسُُُتانه برگزاری مناظره تلویزیونی دو نامزد انتخابات ریاسُُُت

شُُُُود کع او این مبل  را هزار یورو متهم کردا گفتع می 437ارونا مارین لونن ر ا به اختالت 

 .برای مصارف شخصی هزینه کردح است
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 گزارش ویژه جهان و انگلیس و بریتانیا وایران اخبارکوتا ه اقتصادی ایران و اخبار کوتاه اتاق های ایران و سخن ماه،فهرست مطالب: 

 

28 
 

ُُُُت افراطی "اجتماع  دفتر مبارزه با فسُُُُاد مالی اتحادیه ارونا، مارین لونن نامزد حزب راس

 .متهم کرد هزار یورو از بودجه اتحادیه ارونا 437ملی" فرانسه را به اختالت حدود 

متهم شُُُدح کع در دوران عضُُُویت خود در نارلمان ارونا بین  به گزارش نشُُُریه اشُُُپیگل، او

 .کار برده استا برای مصارف شخصی بهر این مبل  2147تا  2111های ساه

چون دستیار، در لونن اعضای حزب خودش را تحت مشاغل ساختگی هم شود کهگفته می

 .نارلمان ارونا به کار گرفتع است

ُُابق دیگر نارلمان ارونا، از جمله ژان ماری لونن، ندر مارین لونن نیز با اتهامات  ُُو س ُُه عض س

 .مشابه مواجه شدحاند

به خبرگزاری  فروردین( 29آوریل ) 48شُُُُنبه ندگان نارلمان اتحادیه ارونا روز یکیکی از نمای

 .هزار یورو حیف و میل شدح است ۸47در مجموع مبل  حدود  فرانسه گفت،

 44وگو با خبرگزاری فرانسُُُُه تایید کردح که این گزارش را در دادسُُُُتان ناریس هم در گفت

 .مارت دریافت کرده و در حاه بررسی آن است

مات  ها مات را رد کردح و گفتع اسُُُُُت کع موکلز این "ات ها مارین لونن طرح این ات یل  وک

 .ساختگی" را نیست

ُُُُدح کع تنها چند روز دیگر در  آوریل، دور دوم  21مارین لونن در حالی با این اتهام مواجه ش

ی بع وگوی زنده تلویزیونباید در یک گفت انتخابات فرانسُُُُه برگزار خواهد شُُُُد و قبل از آن

 .جمهوری فعلی و رقیب خود برودمناظره ماکرون رئیس

درصد آرا  23 ، نامزد حزب راست افراطی حدودجمهوری فرانسهوه انتخابات ریاستدر دور ا

  .درصد( به دور دوم انتخابات راه یافت 28را کسب کرد و با امانوئل مکرون )حدود 

 


